
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
FACULTEIT FNWI Oefenexamen wiskunde A; 2.5 uurs

Dit is een 2.5 uurs examen.
Dit examen bestaat uit 11 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te behalen.
Voor elk onderdeel staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.

Vooraan in het tentamen staat een formulekaart. Andere formulekaarten
zijn niet toegestaan. Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan.

Schrijf bij iedere vraag een volledige uitwerking op. Voor alleen het eind-
antwoord worden geen punten toegekend.

Veel succes!
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Formules

Differentiëren

naam van de regel formule heeft vorm afgeleide

somregel f + g (f + g)′ = f ′ + g′

verschilregel f − g (f − g)′ = f ′ − g′

productregel f · g (f g)′ = f ′g + f g′

quoẗıentregel
f

g

(
f

g

)′

=
g · f ′ − f · g′

g2

kettingregel f(x) = h (u(x)) f ′(x) = h′ (u(x)) · u′(x)

Logaritmen

regel voorwaarde

logg(a) + logg(b) = logg(ab) g > 0, g ̸= 1, a > 0, b > 0

logg(a)− logg(b) = logg
(
a
b

)
g > 0, g ̸= 1, a > 0, b > 0

logg
(
ak
)
= k · logg(a) g > 0, g ̸= 1, a > 0

logc(a) =
logg(a)

logg(c)
g > 0, g ̸= 1, a > 0, c > 0, c ̸= 1
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1. De twee functies f en g worden gegeven door

f(x) = x2 + 4x+ 6 en g(x) = 1− 2x.

In Figuur 1 zijn de grafieken van f en g getekend.

g

f

Figuur 1: De grafieken van de functies f en g.

(a)3p Bereken exact de snijpunten van f en g.

(b)2p Bereken het product van de functies f en g, dat wil zeggen de
functie h(x) waarbij h(x) = f(x) · g(x), en werk de veelterm zo
veel mogelijk uit.

(c)3p Bereken exact de x-coördinaten van de extrema van de functie
h(x) = f(x) · g(x). Je hoeft niet aan te geven of het om een
minimum of maximum gaat.

(d)3p Voor welke x tussen −5 en −1 is de verticale afstand tussen de
grafiek van f en g maximaal?

2. Stel dat de hoeveelheid eendenkroos in een vijver verdubbelt per drie
dagen. Op de eerste dag is het oppervlak in de vijver dat bedekt wordt
door het eendenkroos gelijk aan 0.5 m2.

(a)1p Wat is de groeifactor g per dag? Geef een exact antwoord.
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(b)2p Wat is de algemene formule voor het oppervlak bedekt door het
eendenkroos, met de tijdseenheid t per dag?

(c)3p Na hoeveel dagen bedekt het kroos een oppervlak van 13 m2? Geef
een exact antwoord.

(d)2p Op een gegeven moment raakt het voedsel voor het kroos op, en
het sterft af met 30% per week. Wat is de bijbehorende groeifactor
per twee weken? Geef een exact antwoord.

3. Hieronder zijn twee functies gegeven. Bepaal exact de nulpunten, de
minima en maxima van deze functies. Bepaal ook voor welke waarden
van x de functies gedefinieerd zijn, het zogenoemde domein, en welke
waarden ze kunnen aannemen, het zogenoemde bereik.

(a)6p
f(x) = −2x3 + x2 + 4x

(b)5p

g(x) =
4x− 5

10− 3x

4. Los exact op:

(a)4p
√
6x− 2 = 2x

(b)4p 71−x =
√
7

5.5p De algemene formule voor een sinusöıde is

f(t) = B + A sin(2πft+ ϕ)

Stel het functievoorschrift f(t) op van de sinusöıde die hoort bij onder-
staande grafiek.
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Figuur 2: De grafiek van de sinusöıde f .

6. Bereken de afgeleide van elk van de onderstaande functies:

(a)4p
f(x) = log3(2x)− 4

(b)2p
g(x) = x

√
x

7.4p Reken exact uit, gebruik hiervoor de somformules:

8∑
k=3

(3 · 2k)

8. In een doos bevinden zich 25 citroenen en 5 limoenen. Iemand pakt
blindelings vijf vruchten uit de mand.

(a)3p Wat is de kans op vijf limoenen?

(b)3p Wat is de kans op meer dan drie limoenen?

Geef exacte antwoorden.

9.2p Voor het decoreren van een tegelrand in de badkamer van 20 tegels lang,
heeft iemand 20 tegels gekocht in vijf verschillende kleuren (vier van
elke kleur). Hoeveel verschillende tegelranden kan er met deze tegels
samengesteld worden? Tegels van dezelfde kleur mogen naast elkaar
zitten.
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10.2p Bij een vierkeuzetoets vul je op de gok alle twintig vragen in. Bereken
exact de kans dat je de helft goed gokt. Je hoeft het aantal niet uit te
werken tot een geheel getal; een rekenmethode volstaat.

11. Een fabrikant produceert bierflesjes met een gemiddelde inhoud van
330 mL en een standaardafwijking van 10 mL.

(a)4p Wat is de kans dat een willekeurig gekozen flesje een grotere inhoud
heeft dan 335 mL?

(b)4p Wat is de kans dat een willekeurig gekozen flesje meer dan 15 mL
afwijkt van de op het flesje vermelde inhoud?

Gebruik in deze opgave bijgevoegde tabel van de cumulatieve stan-
daardnormale verdeling. Rond steeds af op drie decimalen.
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Cumulatieve standaardnormale verdeling

Figuur 3: De tabel voor de normale verdeling. Bijvoorbeeld
Φ(1.65) = P (Z ≤ 1.65) = 0.9505.
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